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هاي دادهخراسان رضوي با استفاده از آنالیز تعیین عوامل موثر بروقوع خشکسالی استان
)Panale Data(ترکیبی 

4، مهدي جباري نوغابی3، ابوالفضل مساعدي2موسوي بایگی، محمد1غزاله کواکبی

(gh_kavakebi@yahoo.com)دانشجوي کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.1

استاددانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.2
زیست دانشگاه فردوسی مشهددانشیاردانشکده منابع طبیعی و محیط.3

ریاضی دانشگاه فردوسی مشهدماستادیاردانشکده علو.4

چکیده
اینپدیده .خشکسالیبهعنوانیکپدیدهطبیعیخزندهاستکهباکمبودرطوبتنسبتبهشرایطنرمالبهکندیآغازوبهآرامیگسترشمییابد

بهشدتبرهمهجوانبفعالیتهایبشریتأثیرگذاشته،درحالیکهنهتعریفجامعوکاملیبرایآنارائهشدهاست،ونهشاخصمناسبوعمومی 
ه است تا سعی شد) هاي ترکیبیداده(استفاده از آنالیز پانل دیتا در مطالعه حاضر با .تفادهقرارگرفتهاستبرایپایشآنمورداس

براساس نتایج حاصل از پایش خشکسالی . ، تعیین گرددRDIو SPIسالی ساالنه با استفاده از دو شاخص پارامترهاي موثر بر خشک
هاي به نتایج آنالیز دادههمچنین باتوجه . استدر استان حاکم بودها شدید خشکسالی نسبت2008مشخص گردید که در سال 

متري، عوامل موثر بر 2پارامترهاي بارش، درصد رطوبت نسبی، متوسط حداقل دما و متوسط سرعت باد در ارتفاع ترکیبی
. باشدمیSPIو بارش نیز تنها عامل موثر بر خشکسالی با توجه به شاخص RDIخشکسالی این استان براساس شاخص 

SPI ،.RDIپانل دیتا، استان خراسانرضوي،، خشکسالی: واژه هاي کلیدي

:مقدمه
این پدیده . رودشمار میترین بالیاي طبیعی بههاي اقلیمی و طبیعی است کهبه عنوان یکی از پیچیدهخشکسالی یکی از پدیده

معموال طوالنی بوده و اثرات ناشی از آن حالت غیرساختاري داشته و در نتیجه خسارات ناشی از این پدیده در یتداومداراي 
. شودصورت تدریجی ظاهر میهاي مختلف مانند کشاورزي، اجتماعی و غیره بهبخش

-کاهشرطوبتخاکوکاهشآب.است)میانگیندرازمدت(ترازحدنرمال نموداصلیپیدایشخشکسالیهواشناسی،کاهشبارندگیبهپایین
. استشدهگرفتهکاربهيهاه در تعریف شاخصترین پارامتري است کبارش عمده.هایسطحیوزیرزمینیازپیامدهایبعدیکاهشبارندگیاست

ترین پارامتريمهم. پارامترهاي هواشناسی می تواندبر وقوع خشکسالی موثر باشدازعالوه بر بارندگی تغییر در مقادیر نرمال بسیاري 
هایی چون دما، گرماي نهان تبخیر، سرعت باد، باشد که خود تحت تاثیر پدیدهتوان نام برد، تبخیر وتعرق میرا که در این ارتباط می



بنابراین به نظر می رسد که در تحلیل خشکسالی بهتر است عالوه بر . می باشد... تابش خورشیدي، فشار هوا، رطوبت نسبی و
.عرق را هم مورد بررسی قرار دادبارندگی پدیده تبخیر و ت

رابطه با شناخت مطالعات بسیاري در خشک، هواي خشک ونیمهوداراي آبمناطق خصوص در همیت خشکسالی بهاباتوجه به 
یکی از ابزارهاي پایش خشکسالی استفاده از شاخص خشکسالی . بینی آن صورت گرفته استسازي و پیشتر این پدیده و کمیدقیق

سالی وجود نداردخشکهنوز یک تعریف پذیرفته شده جهانی در باره که باتوجه به این.نمودبه صورت کمی بیان تا بتوان آنراباشدمی
سالی معرفی در رابطه با خشکهاي مختلفی شاخصرو، از این)رسد که تعریف واحدي از خشکسالی ارائه شودو بعید به نظر می(

-سازي بسیاري از پارامترهاي موثر در خشکسالی در سطوح مختلف براي برنامهی در خالصههاي خشکسالکاربرد شاخص. اندشده
.شوندیکیاچندمتغیراقلیمیمحاسبهمیبرمبنايخشکسالیهاینمایه. ریزان مفید است

ل از این از جمله نتایج حاص. اي در زمینه خشکسالی براساس شاخص خشکسالی پالمر در مشهد انجام دادمطالعه) 1385(آسیایی 
توان به باال بودن درجه انحراف رطوبت در مشهد و عدم وجود نظم مشخص در آن که با استفاده از نمودارهاي ماهانه روش می

یکی دیگر از نتایج حاصل از این مطالعه، تعیین زمان شدیدترین خشکسالی و . آیند اشاره داشتدست میشاخص انحراف رطوبت به
اي به پایش در مطالعه) 1386(مساعدي و همکاران . باشداست، میرخ داده1997و 2001هاي الترسالی که به ترتیب در س

براي ارزیابی و SPI١ها در این مطالعه از شاخص بارندگی استاندارد شدهساالنهآن. خشکسالی در سطح استان گلستان پرداختند
هاي وضعیت نقشهو کردنداستفاده1352-1381هاي تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان در طی سال

طورکلی نشان داد که بهایشاننتایج مطالعه. رسیم نمودندترا ي آماري موردنظر به تفکیک هرسال آبی خشکسالی درطول دوره
گستره خشکسالی در هاي باتوجه به نقشهاین محققین اضافه می نمایند که . باشدنوسانات وضع رطوبتی در استان گلستان زیاد می

-این استان، دامنه نوسانات و فراوانی خشکسالی در مناطق مرزي و نوار ساحلی دریاي خزر که در وضعیت اقلیمی خشک ونیمه
بررسی عوامل اقلیمی موثر بر وقوع به منظوراي مطالعهدر ) 1388(نظر و همکاران کریمی. باشدخشک قرار دارد، شدید می

هاي متوسطحداکثردمایساالنه،متوسطحداقلدماي دادهاز ، خشکسالی در زابل
ساالنه،مجموعبارشساالنه،تعدادروزهایبارندگیساالنه،تعدادروزهاییخبندانساالنه،درصد 

- و مدل اسکالوگرام استفاده1370- 85رطوبتنسبیمتوسطساالنه،متوسطتبخیروتعرقپتانسیلساالنهومتوسطسرعتباد در دوره زمانی 
ترینسال بارشنشان داد کهدراینمنطقه،همیشهکمشان اینتایج مطالعه. کردند

. خواهد بودمصادفباشدیدترینخشکسالینمیتواندباشدونقشعواملدیگرنیزدراینمیانمؤثر
. باشدهمچنینتبخیروتعرقپتانسیالزمهمترینعواملمؤثربروقوعخشکسالیدرمنطقهمورد مطالعهمی

ي آماري ها دورهآن. هاي لگ خطی پرداختندبا استفاده از مدلSPIلی سابه آنالیز انتقال کالس خشک) 2006(موریرا و همکاران 
باشند و هردو ها نشان داد که دوره اول و سوم مشابه به یکدیگر مینتایج آن. ساله تقسیم کردند23-22ساله را به سه دوره 67

توان گرفت مقایسه قراربگیرد، یکی از نتایجی که میاما اگر تنها دوره دوم و سوم مورد. دوره خشکسالی شدیدتر از دوره دوم را دارند
از با استفاده ) 2012(جان -یان. توان به تغییر اقلیم نسبت دادسادگی میاین است که خشکسالی شدیدتر شده که این رفتار را به

نتایج این . کردنداستفاده)1961-2010(ساله 50جهت آنالیز خشکسالی ساالنه SPIاز شاخص هاي بارندگی چند ایستگاه، داده
از دیگر . باشد، می21پژوهش حاکی از کم شدن فراوانی خشکسالی در حوضه رودخانه و افزایش شدت خشکسالی از شروع قرن 

و نسبتا شدید خشکسالیوضعیتبندي انواع خشکسالی در منطقه مورد مطالعه است که براساس آن دو نتایج این مطالعه، طبقه
.اندهاي اخیر برخوردار شدهز فراوانی بیشتري در سالاخشکسالی شدید 

:نمودتوان به مواردذیل اشاره ها میني آاست که از جملههاي متعددي براي ارزشیابی خشکسالی ارائه شدهطور کلی شاخصبه
SPIشاخص بارش استاندارد شده·

١Standardized  Pricipitation  Index



2RDIشاخص شناسایی خشکسالی·

تري از وضعیت خشکسالی تر و کاملتواند اطالعات جامعو مکانی وضعیت خشکسالی میاز سویی دیگر بررسی توام تغییرات زمانی 
هاي مقطعی، شود دادهگاهی استدالل میزیرا. نل دیتا میسر شودادر اختیار قرار دهد که این امر ممکن است با استفاده از پ

با ترکیب این دو . شودمدت تأکید میراثرات کوتاههاي سري زمانی بدهند، در حالی که در دادهمینشانرفتارهاي بلندمدت را 
.توان تصریح و برآورد کردتر و پویاتري را میهاي تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومیخصوصیت در داده

سازي رابطه متنوع) 1389(یاوري و همکاران . اي شده استهاي پانلی در مطالعات اقتصادسنجی استفاه گستردهتاکنون از داده
با استفاده از آزمون هاسمن، روش نل دیتا مورد ارزیابی قراردادند و گانه کشور به روش پاوري را به تفکیک صنایع نهصادرات و بهره

اکسید قتصادي بر انتشار گاز دي اثرات برخی متغیرهاي کالن ا) 1390(فطرس و برزگر .دنکار بردبهرا سازي اثرات ثابت براي مدل
نتایج این . مورد مطالعه قرار دادند)پانل(هاي تلفیقی از رویکرد اقتصادسنجی دادهبن در آسیاي مرکزي و ایران را  با استفاده کر

پذیري انتشار گاز دي داري بر آلودگی هوا در کشورهاي موردنظر دارد و کششپژوهش نشان داد که رشد اقتصادي اثر مثبت و معنی
به ستفاده از پنل دیتا در اروپا ارا باPHروند تکاملی ) 2001(مارین و همکاران . ی افزایش از ضریب جینی استکربن تابعداکسی

اي به بررسی شواهد تجربی عوامل تعیین کننده در مطالعه) 2010(وانگ . کردندبررسیروش تخمین اثرات ثابت با حداقل مربعات 
فروشی مواد غذایی، منطقه زیر کشت و اقلیم در دوره شاخص قیمیت خرده: رهایی نظیرعنوان یک تابع شامل فاکتوامنیت غذایی به

، )اثرات ثابت(POLS،FEهاي ها در این مطالعه از روشآن. دیتا، پرداختبا استفاده از آنالیز دینامیکی پنل1985-2007آماري 
DIFF-GMMوSYS-GMMوي وي نشان داد که تغییرات آبمطالعه. کردنددهبراي تخمین ارتباط بین متغیرهاي ذکر شده استفا -

است این در حالی است که قیمیت مواد غذایی هیچ تاثیري هاي جاري داشتههوایی تاثیر قابل توجهی بر امنیت موادغذایی در سال
-تصادي و انتشار گاز گلخانهاي در مورد توسعه اقمطالعه) 2012(دو و همکاران .استها نداشتهبرروي امنیت مواد غذایی در این سال

ها دریافتند که توسعه اقتصادي، پیشرفت تکنولوژي آن. دیتا، انجام دادنداکسید در چین با استفاده از آنالیز استانی پنلاي کربن دي
سترش ترین عوامل موثر بر انتشار گاز کربن دي اکسید است در حالی که تاثیر ساختار مصرف انرژي، گو ساختار صنعت از مهم

مدت و بلندمدت خشکسالی به بررسی اثرات کوتاه) 2012(باستوس و همکاران .باشندسطوح قابل اغماضی می،تجارت و شهرنشینی
در بخش نخست، تخمین تاثیرات . استها به دوبخش تقسیم شدهمطالعه آن. با استفاده از تکنیک پنل دیتا در برزیل پرداختند

.استهاي افزوده کشاورزي ودرآمدهاي محلی بااستفاده از پنل دیتا انجام شدهي ارزشهاي حدي بررومدت پدیدهکوتاه
در مباحث اقتصادي و شناخت عوامل موثر بر ) هاي ترکیبیداده(با توجه به تحقیقات انجام شده در حالی که از تکنیک پنل دیتا 

این تکنیک در مباحث مربوط به خشکسالی هنوز چندان مورد آزمون قرار کارآیی شود ولی اي مییک پدیده استفاده گسترده
در RDIوSPIهاي ترین عوامل موثر بر خشکسالی بر اساس شاخصبنا بر این هدف از انجام این تحقیق، شناخت مهم. استنگرفته

10هاي به این منظور داده. باشدمی) هاي ترکیبیداده(خشک بر اساس استفاده از تکنیک پنل دیتا سطح یک منطقه خشک و نیمه
. گیرندساله مورد بررسی قرار می24ایستگاه سینوپتیک واقع در سطح استان خراسان رضوي در طول یک دوره 

:هامواد و روش
ماهانه هايو نیز تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی، از دادهRDIوSPIمنظور پایش ساالنه خشکسالی با استفاده از دو شاخص به

هاي سرعت باد در ایستگاهکثر دما، متوسط حداقل دما، ساعت آفتابی، مقدار بارندگی، درصد رطوبت نسبی ومتوسط امتوسط حد
-به(1987- 2010تربت حیدریه، سبزوار، سرخس، فردوس، قوچان، گلمکان، گناباد، کاشمر و مشهددر طی دوره آماري بشرویه، 

. )1جدول (استشدهاستفاده) است1988-2010راي دوره آماري استثناء ایستگاه بشرویه که دا

٢Reconnaissance  Drought Index



ها این شاخص را براساس مقدار تجمعی بارش و آن. استمعرفی شده)2005(توسط ساکریس و ونگلیسRDIشاخص خشکسالی 
شاخص . باشداستانداردشده میRDIشده و نرمالRDIآغازي، RDIاین شاخص داراي سه عبارت . نددتعرق پتانسیل ابداع کر-ریتبخ

باتوجه به اینکه شاخص . صورت مستقیم با شاخص خشکسالی بارندگی نرمال شده مقایسه گرددتواند بهمیRDIاستاندارد شده 
RDIروش تورنت ایشان . باشدتعرق پتانسیل می-از اینرو نیاز به محاسبه مقدار تبخیرباشد،میپتانسیلتعرق-نسبت بارش به تبخیر

این روش مقدار تبخیر تعرق پتانسیل را در مناطق دلیل اینکهاما به،وایت را براي محاسبه مقدار تبخیر تعرق پتانسل پیشنهاد دادند
، از اینرو در این مطالعه از روش فائو )1388موسوي بایگی و اشرف،(دکنمیبرآوردخشک و نیمه خشک کمتر از میزان واقعی آن 

نجام ا) 2013(ونگلیس و همکارانتوسط اي که در مطالعه.استتعرق پتانسیل استفاده شده- د مقدار تبخیرپنمن مانتیثجهت برآور
با روش فائو پنمن مانتیث هاي هارگریوز، تورنت وایت، بالنی کریدل روشاز داري در استفاده ردید که اختالف معنی، مشخص گشد

.نداردوجود RDIدر تعیین وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص 

هاي مورد مطالعهاهگمشخصات اقلیمی و جغرافیایی ایست. 1جدول

ایستگاه

هامشخصات اقلیمی ایستگاههامشخصات جغرافیایی ایستگاه

طول 
جغرافیایی

E

عرض 
جغرافیایی

N

ارتفاع از 
سطح 

)متر(دریا

دماي متوسط 
- درجهسانتی(ساالنه

)گراد

متوسط بارندگی 
)مترمیلی(ساالنه

اقلیم
)دومارتن(

خشک2757543388565/1798/92بشرویه
خشکنیمه135916358/145016/143/262تربتحیدریه

خشک435712366/97725/1835/191سبزوار
خشک1061323623508/1857/189سرخس
خشک1058134129342/1756/137فردوس
خشکنیمه3058437128781/1252/311قوچان
خشک285812357/110986/1735/195کاشمر

خشک17592936117647/1358/222گلمکان
خشک41582134105638/178/138گناباد
خشک385916362/99935/1540/243مشهد

کثر دما، متوسط حداقل دما، ساعت آفتابی، درصد امتوسط حدپنمنمانتیث از پارامترهاي تعرق به روش فائو -تبخیربراي محاسبه 
پس از محاسبه تبخیر تعرق پتانسیل، شاخص خشکسالی .استشدهاستفادهمتري2در ارتفاع رطوبت نسبی ومتوسط سرعت باد

RDIشده سپس با استفاده از شاخص بارندگی نرمال.محاسبه گردیدSPIمورد نیز هاي مورد مطالعه ، خشکسالی ساالنه ایستگاه
.شده استاستفاده RوExcell ،DIP هايافزاربه این منظور از نرم.بررسی قرارگرفت

)هاي ترکیبیداده(پانل دیتا 
:شوند، عبارتند ازمیهاي تجربی استفادههایی که معموال براي تحلیلانواع داده
هاي سري زمانیداده·
هاي مقطعیداده·
)هاي پانلیداده( سري زمانی و مقطعی هاي تلفیقی داده·



در طول زمان یمقطعياطالعات مربوط به داده هایعنیباشد، یمیزمانيو سریمقطعياز داده هایبیترکییتابلويداده ها
مختلف در هر يبعد آن مربوط به واحدهایکباشند که یدو بعد ميداراییداده هاینصورت که چنینبد. شودیمشاهده م

هاي پانلی به مجموعه دادههایی اطالق می شود که براساس داده.باشدیبه زمان مطآن مربویگرخاص است و بعد دیقطع زمانم
در این .مشخصمورد بررسی قرارگرفته باشند)T(در طول یک دوره زمانی )N(آن مشاهدات به وسیله تعدادي از متغیرهاي مقطعی 

-هایترکیبیدربرگیرندههردوجنبهدادهاین دلیلکهدادهبه. سري زمانی گویند- هاي پانلی یا مقطعیداده آماري را داده N*Tصورت این 
-ترازمدلهایآنمتغیرهاراتوصیفکند،پیچیدهدهندهآماریمناسبیکهویژگیهاي توضیحکارگیریمدلهایمقطعیاست،بههایسریزمانیوداده

.هاي مقطعیوسریزمانیاستهایاستفادهشدهدرداده
یونی پانل دیتاهاي رگرسمدل

و به یک تابع لبدر قامی تواند شود، yتغییرات ممکن است سبب که ) x(ییبرحسب تعدادي از متغیرها) y(تغییرات یک متغیر 
:بیان شود) 3(صورت معادله 

)3(

:کننداغلب براي شروع، شکل این تابع را خطی فرض می.دهدتعداد متغیرهاي توضیح دهنده را نشان میkاندیس 
)۴(

k : تا 1از (پارامترهاي مورد بررسی تعدادk( ،i: افراد یا مقاطع تعداد) تا1ازi(،t: زمان مقاطع تعداد) تا 1ازt(
-استفادهRDIو SPIمنظور تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی ساالنه براساس دو شاخص بههاي پانلی از دادهمطالعه حاضردر 
هر ایستگاهبراي تعیین SPIها و مقدار هاي بارندگی ایستگاهاز ترکیب داده179×4در ابتدا یک ماتریس به این منظور .ه استشد

متغیر مستقل متوسط دماي 6که شامل RDIبراي شاخص 179×9و یک ماتریس SPIعامل موثر خشکسالی براي شاخص 
متري و مقدار 2حداکثر، متوسط دماي حداقل، ساعت آفتابی، مقدار بارندگی، درصد رطوبت نسبی و متوسط سرعت باد در ارتفاع 

RDIشدتشکیلباشد، که متغیر وابسته این ماتریس می.
هاي الزم براي مشخص کردن مدل تبدیل گشته و پس ازآن آزمونRافزار نیاز براي نرمهاي مورد مطالعه ابتدا به فرمت مورد داده

جهت بررسی نحوه تغییرا هر شاخص با زمان رسم گردید پس از آن با استفاده از دستور coplotنخست نمودار . مناسب آغاز گردید
scatterplotبا استفاده از . دها رسم گردینحوه تغییرات هر شاخص با مشخص کردن ایستگاهplotmean تغییرات میانگین مقادیر

هاي ها ایستایی واریانس و میانگین دادهبا استفاده از این پالت. ها رسم گردیدها در مقابل زمان و بار دیگر در مقابل ایستگاهشاخص
به این منظور . مدل مناسب آغاز شدها، انتخاب بعد از آگاهی از عدم وجود روند در داده. بررسی گردیدRDIو SPIهاي شاخص

.شدها برازش دادهو اثرات ثابت بر دادهOLS ،Fixed dum ،Fixed dum1مدلهاي 
این آزمون تنها در . گرددشدند، انتخاب میهایی که مناسب تشخیص دادهبهترین مدل در بین مدلPFtestبا استفاده از آزمون 

در صورتی که هردو مدل اثر ثابت . شدها برازش دادهدر ادامه مدل اثرات تصادفی بر داده. اردو اثر ثابت کاربرد دOLSهاي بین مدل
منظور انتخاب بهترین مدل بین اثر ثابت و تصادفی به) Phtest(باشد، از آزمون هاسمن 05/0کمتر از P-valueو تصادفی داراي 

-Pبراي انتخاب این مدل در صورتیکه مقدار . شود، یک مدل ادغامی استیمها برازش دادهمدل آخر که نیز بر داده. شودمیاستفاده

value هردو (هاي مکانی، زمانی و در مرحله سوم این آزمون، ادغام مکانی و زمانی باشد، نیاز آزمون ادغام داده05/0آن کمتر از
عنوان را بهPoolتوان مدل ها را تایید کردند، میدادهپذیري درصورتی که نتایج این سه آزمون ادغام خاصیت ادغام. گیردانجام) باهم



ونیز مدل اثر تصادفی در طی بررسی براي یک ماتریس پانلی، هردو داراي مقدار OLSدر صورتی که مدل . یک مدل مناسب دانست
P-value پاگان - باشد، از آزمون بروش05/0کمتر از)Pbmtest (شودمیجهت تعیین انتخاب بهترین  مدل استفاده.

:بحث و نتایج
):SPI(شده استاندارد هاي پانل برروي شاخص بارندگی نتایج حاصل از آزمون

به عنوان (SPIو نیز مقدار شاخص )عنوان تنها متغیر مستقلبه(بارندگی شامل هاي این ماتریس، دهنده ستونهاي تشکیلداده
دهند براي بنابراین ماتریس تشکیل. باشدها میها و نیز تعداد ایستگاهتعداد سالهاي این ماتریس نیز ردیف. باشدمی)متغیر وابسته

.است179×4دوره زمانی ساالنه  
-باتوجه به این. باشدمی4معادله )OLSبابرآوردگر خطی مدل رگرسیونی (Fixed dum1، مدل ساالنهSPIشاخص مدل مناسب براي

نیز مربوط ذکرشده P-valueمقدار. عنوان پارامتر موثر شناخته شدبهتنها پارامتر مستقل در این شاخص است، از اینرو ارش که ب
.ارائه شده اند6و 5مقادیر شاخص هاي آماري مورد بررسی در معادالت .باشدهاي جفت شده مینمونهTبه آزمون 

)4(

)5(− = 0.00329

رد بررسیوهاي مدر ایستگاه4براساس معادله مقادیر عرض از مبداء. 2جدول

مقدارنام ایستگاهمقدارنام ایستگاهمقدارنام ایستگاه
نام 

ایستگاه
مقدار

نام 
ایستگاه

مقدار

- 63/1فردوس-37/2سرخس-40/2سبزوار-33/3تربت حیدریه-05/1بشرویه
-07/3مشهد-54/1گناباد-80/2گلمکان-40/2کاشمر-94/3قوچان

تنها براساس SPIآمده جهت برآورد مقدار خشکسالیدستتوان از معادله رگرسیونی بهدرصورت داشتن مقدار بارندگی هر سال می
.کرد، استفادهایستگاه سینوپتیک مورد بررسی در این تحقیق10براي پارامتر بارش

):RDI(هاي پانل برروي شاخص شناسایی خشکسالی نتایج حاصل از آزمون

، مدل RDIدر این دوره زمانی، مانند دوره زمانی ساالنه شاخص .باشدموجود می) سال18براي (179×9جا یک ماتریسدر این
Fixed dum1پارامترهاي متوسط دماي حداکثر، ساعت آفتابی و عرض از مبداء به ترتیب از . عنوان مدل مناسب انتخاب گردیدبه

این در مورد ) 9و 8معادالت (و آزمون همبستگی Tو نیز نتایج حاصل از آزمون ) 7معادله (مدل رگرسیونی . مدل حذف شدند
: صورت زیر استبهشاخص

)7(RDI

)8(P

)6(



)9(Cor

هاي مورد بررسیدر ایستگاه7براساس معادله مقادیر عرض از مبداء. 3جدول

مقدارایستگاهنام مقدارنام ایستگاهمقدارنام ایستگاهمقدارنام ایستگاهمقدارنام ایستگاه

-87/0بشرویه
تربت 
حیدریه

- 16/1فردوس-30/2سرخس-85/1سبزوار-47/3

-27/3مشهد-42/1گناباد-79/2گلمکان-19/2کاشمر-59/4قوچان

-میپذیرفته99/0و 95/0، 90/0سطوحگردد که مدل انتخاب شده در مشخص میTآمده از آزمون دستبهp-valueبراساس مقدار 
با داشتن پارامترهاي ) هاي مورد مطالعهایستگاه(ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوي 10توان گفت که براي از اینرو می.شود

RDIمتري و متوسط دماي حداقل میزان خشکسالی براساس شاخص 2بارش، درصد رطوبت نسبی، متوسط سرعت باد در ارتفاع 

معادله، مزیت )باشدمیپنمنمانتیثفائو روشکه در این مطالعه (میزان تبخیر تعرق پتانسیل عدم نیاز به محاسبه. محاسبه نمود
.باشدروش معمول آن میبهRDIمحاسبه شاخص نسبت بهآمده دسترگرسیونی به

هاي استان در بیشتر قسمت2008سالی در سال حاکی از وقوع خشکهاي مورد مطالعه،نتایج حاصل از پایش خشکسالی ایستگاه
سایر . استداراي وضعیت نرمال بوده2008در سال تنها ایستگاه بشرویه SPIبراساس شاخص خشکسالی . باشدخراسان رضوي می

در سال  نیز دو ایستگاه بشرویه و فردوس را RDIشاخص خشکسالی .هاي مختلف خشکسالی را نشان دادندها شدتایستگاه
.شخص گردیدمخشکسالی،هاي دیگر مورد بررسیسایر ایستگاهدر داراي وضعیت نرمال نشان داده و 2008

دار است، اما داراي اختالف معنیTداري آزمون اگرچه از نظر معنیSPIهاي پانلی براي شاخص آمده با استفاده از دادهدستمدل به
که توان دریافت و مقادیر محاسبه شده آن میسال آخر هر ایستگاه 6شده بینیباتوجه به میزان همبستگی باالي بین مقادیر پیش

. باشد، بارندگی میSPIبینی خشکسالی با استفاده از شاخص تنها پارامتر موثر براي پیش.باشندمیآمده صحیحدستمدل به
بینی خشکسالی با متري براي پیش2پارامترهاي بارش، متوسط دماي حداقل، درصدرطوبت نسبی و متوسط سرعت باد در ارتفاع 

بنا بر این، بر اساس معادالت استخراج شده می توان تنها با داشتن مقدار بارندگی به . باشندمورد نیاز میRDIاستفاده از شاخص
مشابه . تعیین نمود4و با استفاده از معادله SPIاساس شاخص صورت مستقیم و با سرعت و به سهولت وضعیت خشکسالی را بر 

یده تعیین بدون استفاده از محاسبات پیچRDIهمین مورد را می توان در رابطه با تعیین وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص 
.تعیین نمود7و فقط بر اساس معادله RDIمقدار تبخیر و تعرق و همچنین نرم افزارهاي محاسبه شاخص 

منابع
- ي ناحیهي جغرافیا و توسعهمجله.با استفاده از شاخصخشکسالی پالمر-پایش خشکسالی در مشهد. 1385، .آسیایی، م·

.167-186، 7اي
اثرات برخی متغییرهاي کالن اقتصادي بر انتشار گاز دي اکسید کربن در آسیاي مرکزي . 1390، .، برزگر، ح.ح.فطرس، م·

. 1995-2007و ایران، 
، )منطقهزابل:مطالعهموردي(بررسیعوامالقلیمیمؤثربروقوعخشکسالی. 1388،.، مساعدي، ا.ر.نیا، ع، مقدم.نظر،مکریمی·

145-158، )1(17مجلهپژوهشهایحفاظتآبوخاك، 



پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان، مجله . 1386، .استادکالیه،ا، محمدي.زاده، م، خلیلی.مساعدي، ا·
). 2(15طبیعیععلوم کشاورزي و مناب

.ص384. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شناسی در کشاورزيهوا و اقلیم. ، اشرف، ب.موسویبایگی،م·
هاي فصلنامه پژوهش. وري در صنایع کشورسازي صادرات و بهرهمتنوع. 1389، .، احمدزاده، خ.ر.زاده، ح، اشرف.یاوري، ك·

.53-73، 3اقتصادي،
· Bastos, P.,  Busso, M.,  Miller, S., 2012. Short and long-term impacts of drought: Evidence from Brazilian

municipalities.
· DU, L., WEI, C., CAI, S., 2012.  Economic development and carbon dioxide emissions in China: Provincial

panel data analysis. China Economic Review 23 :  371–384.
· Marin, E., Perez- Amaral, T., Rua, A., Herrandez, E., 2001. The evolution of the PH in Europe (1997-1986)

using panel data. Chemosphere 45 : 329-337.
· Moreira, E., Paulo, A., Pereira, L., Mexia, J., 2006. Analysis of SPIdrought class transitions using loglinear

models. Journal of Hydrology 331: 349– 359.
· Wang, J., 2010. Food Security, Food Prices and Climate Change inChina: a Dynamic Panel Data Analysis.

Agriculture and Agricultural Science Procedia 1 : 321–324.
· Yan-jun, l., Xiao-dong, Z., Fan, L., Jing, M., 2012. Analysis of Drought Evolvement Characteristics Based

on Standardized Precipitation Index in the Huaihe River Basin. Journal of  Procedia Engineering 28 : 437-
434.


